
 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v ěd  /  Smetanovo nábreží 6, 110 01 Praha 1 www.fsv.cuni.cz  
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 

 
Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 7. dubna 2014 

 

Přítomni: J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup  
Omluveni: T. Karásek, N. Švarcová  

 
 
Sdělení děkana: 

1) Informoval, že se dnes v Karolinu koná oslava k 666 letům od založení Univerzity Karlovy.  
2) Ve středu 9. 4. 2014 zasedá VR FSV UK.  
3) V pondělí 14. 4. a 21. 4. 2014 budou zrušeny pravidelné schůzky kolegia děkana, dále sdělil, že 

v týdnu od 14. – 17. 4. bude na pracovní cestě a bude zastoupen proděkanem Soukupem.  
4) Informoval o schůzce u prorektora Štecha k projednání návrhu FHS UK akreditovat doktorský obor 

Soudobé evropské dějiny, FHS UK zašle k posouzení zprávu akreditace.  
 

Informace proděkanů fakulty: 

 

5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
5a) Informoval o výsledcích soutěže GA UK, fakulta získala 35 projektů z 99 podaných.  
5b) MŠMT informuje o programu AKTION - spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu ve všech 

oborech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. Podpora je poskytována ve dvou 
kategoriích: 

• individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních 
jazykových a odborných školách; 

• institucionální - podpora projektu spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí 
terciárního sektoru. 

Podrobné informace:  
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/. 
Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů na fakultě je 10. duben 2014. 

5c) CERGE-EI informuje o vyhlášení 15. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research 
Competition. Projekt se má řešit v průběhu roku 2015 s tím, že maximální požadovaná částka je 
$10.000. Podrobné informace: https://iweb.cergeei.cz/pdf/gdn/GDN_CEE_RRC15_Call.pdf. Termín 
oddělení vědy pro odevzdání formulářů projektu je 25. června 2014. 

5d) Kolegium projednalo postup pro vydávání monografií pod hlavičkou FSV UK – nekontrolované 
vydávání knih by mělo být regulováno, nejlépe Ediční komisí FSV UK, proděkan Kubát návrh 
projedná se členy ediční komise a o závěrech jednání bude informovat kolegium děkana.  
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6) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  

6a) Informoval, že v pátek 4. 4. 2014 podepsalo ministerstvo dopravy prodej domu Řízení letového 
provozu na Smetanově nábř. soukromému subjektu, dále informoval o vyjádření rektora UK, 
děkana FSV UK a ředitele IPS FSV UK k prodeji domu, v úterý 8. 4. 2014 se koná tisková konference 
na ministerstvu školství se zástupci UK a AMU.  

6b) Na budově Hollar byl nainstalován nápis „Fakulta sociálních věd UK“. 
6c) Informoval o nabídce využití služby on-line rozhraní Skripta on-line (tisk výukových testů, atd.).  
 
7) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 

7a) V pátek 18. 4. 2014 je vyhlášeno děkanské volno, pro THP bude nařízena práce z domova, budovy 
Hollar a Opletalova budou uzavřeny.  

7b) Informoval o sdělení vedoucí osobního oddělení, paní Rendlová, že České dráhy vydávají dva 
druhy jízdenek (daňové a nedaňové jízdenky), pro vyúčtování služební cesty musí být doložena 
jízdenka obsahující sdělení, že se jedná o daňový doklad. 

7c) Informoval o nabídce PřF UK, zda FSV UK nabídne finanční podporu ve výši 10. 000,- Kč na provoz 
školky PřF UK z rozpočtu FSV UK, důvodem je ukončení dotace z fondu EU. Kolegium navrhlo, že 
by FSV UK ze soc. fondu proplatila 50% školného do maximální výše 7.000,- Kč a do věku dítěte 4 
let.  

7d) Kolegium projednalo návrh odměňování zaměstnanců při dosažení životního jubilea 50 let, 
oddělení PR připraví návrh blahopřání a dárky, které by se zaměstnancům předávali. 

 
8) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
8a) Informoval o schůzce s prorektorem Štechem a o účasti na jednání komise pro informatiku na RUK.   
8b) Dále sdělil, že s prorektorkou doc. Králíčkovou bude projednán systém plateb za studium mezi 

fakultami.   
8c) Na fakultu bude zaslána nabídka na zakoupení elektroskútrů, bude projednána i možnost 

zapůjčení elektroskútru pro FSV UK.   
  

 
9) PhDr. K. Králová, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

9a) Informovala o schůzce na RUK s JUDr. Šarapatkovou a zástupci FSV UK ohledně nostrifikací  
diplomů studentů v cizojazyčných programech a studentů v českých programech, kde bylo 
domluveno, že si fakulta zachová status nostrifikací diplomů.   

9b) Ve středu 9. 4. 2014 se koná mise amerických univerzit – domluvena schůzka se zástupci dvou 
amerických univerzit v Kalifornii a Coloradu k projednání případné spolupráce.  

9c) Informovala o konání schůzky ohledně fondu mobility (fakultní kolo), dojde ke změně interních 
pravidel pro podávání fondu mobility.  

9d) Na schůzce k cizojazyčným programům nabídl zástupce americké ambasády fakultě přijímat 
studenty, v rámci placených programů, na americké ambasádě, FSV UK by mohla nabídnout 
americké ambasádě i ostatním ambasádám jinak placené kurzy v angličtině jako CŽV (hrazeno 
z benefitů ambasády)- případná realizace bude projednána s proděkankou Švarcovou.   
 

9e) Přednesla návrh zaslaný z IES FSV UK ke snížení školného v placených programech pro rodinné 
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příslušníky. OZS plánuje zařadit do balíčků recruiters smluv – děkan poděkoval za aktivitu, bude 
zapracováno do příštího akademického roku.  
Dále kolegium rozhodlo, aby všechny zformulované návrhy byly podány k projednání nejprve na 
jednání kolegia děkana, a po té bude teprve předáno k zúřadování příslušnému oddělení nebo 
pověřenému zaměstnanci.  

 
 

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi:  

 


